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กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ.  (2536).  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 เอกชน.  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย             
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2546).  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ: 

 คุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2547).  คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  กรุงเทพฯ:  การศาสนา 
 .  (2553).  ประกาศกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  ประถมศึกษา.  (2553, 18 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง,   
  หนา 28-32.  
กิตติ ตยัคคานนท.  (2530).  เทคนิคการสรางภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: เชษฐ สตูดิโอ. 
จันทรานี สงวนนาม.  (2546).  คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียนและ 
 ความพึงพอใจในงานท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา.  ปริญญานพินธ 
  การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล.  (2549).  การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
จิราลักษณ ภูภัทรางค.  (2551).  การศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของ 

 ผูบริหารและครู สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.  วิทยานิพนธ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ชัยภูมิ. 
จุฑา เทียนไทย.  (2550).  การจัดการมุมมองนักบริหาร.  กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 
เจิดหลา สุนทรวิภาต.  (2534).  คุณลักษณะของผูนําและประสิทธิผลของงานในภาควิชาของคณะ 
 ศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยไทย. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ.  (2544).  ผูนําองคกรยุคใหม.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ชุมพล เปยมศรี.  (2545).  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 
 ประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชูศรี วงศรัตนะ.  (2541).  เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย (พิมพครั้งท่ี 7).  กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต 
 การพิมพ. 
ดิเรก พรสีมา.  (2543).  ปฏิรูปการศึกษาไทยทําอยางไร.  กรุงเทพฯ: ส.รุงเรือง ออฟเซ็ท. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์.  (2536).  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและวิธีปฏิบัติ 
  ทางการบรหิารบุคคลกับความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลของงาน กรณีศึกษา 
  ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข.  (2542).  ภาวะผูนําทางการศึกษา.  จันทบุรี: 
 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี. 
ธงชัย สันติวงษ.  (2543).  หลักการจัดการ (พิมพครั้งท่ี 9).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธวัชชัย ยวงคํา.  (2552).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการนาน เขต 2.  วิทยานิพนธ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  อุตรดิตถ. 
ธิรัตน สุภาภรณ.  (2547).  การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับความพึงพอใจตอ 

 การบริหารงานของผูบริหารโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
นิสดารก เวชยานนท.  (2541).  องคกรแหงการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
บังอร อินทรามี.  (2546).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ 

 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5. 
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว.  (2535).  อางอิงประชากรเม่ือใชเครื่องมือแบบมาตราสวน 
         ประมาณคากับกลุมตัวอยาง.  การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
           มหาสารคาม, (3) 1, 23-24. 
บุษรากาญจน เปดทอง.  (2549).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผล 
 ของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1. 
 งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย     
  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร.  (2529).  การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย.  กรุงเทพฯ:  

 โอเดียนสโตร. 
ประพิศ  เกษรางกูล.  (2552).  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
ประเวศ วะสี.  (2542).  ภาวะผูนําในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
ปราชญา กลาผจัญ.  (2542).  การจัดและพัฒนาองคการทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพรามคําแหง. 
ปาริชาติ คุณปลื้ม.  (2548).  การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 ในประเทศไทย. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เปรมสุรีย เชื่อมทอง.  (2536).  จิตลักษณะของผูบริหารและสภาวะการณของกลุมท่ีเก่ียวของกับ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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พรชัย เชื้อชูชาติ.  (2546).  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผล 
 ของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก.  ปริญญานิพนธ 
  การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.  
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต).  (2542).  การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพฯ: 

 มูลนิธิพุทธธรรม. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  (2542, 19 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมท่ี 116 ตอนท่ี 74ก,  
  หนา 24. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.  (2546, 6 กรกฎาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.    
  เลมท่ี 120 ตอนท่ี 62ก, หนา 22. 
พิณสุดา ศิริธรังศรี.  (2542).  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกาหลี.  วารสารปฏิรูปการศึกษา,  
          1(21), 4. 
ภรณี มหานนท.  (2529).  การประเมินประสิทธิผลขององคกร.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ภักดี เมฆเจริญ.  (2549).  การบริหารการเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพฯ: เอ็กเปอรเน็ท. 
ภาวัฒน พันธุแพ.  (2547).  ผูนํากับองคกรแหงการเรียนรู.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

 หอการคาไทย, 24(3), 55-57. 
มนตรี บุญธรรม.  (2544).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผล             
 ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
มนัส ญาติเจริญ.  (2544).  การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียน 
 พลบัพลา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี.  ปริญญานิพนธ 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร.  (2536).  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 องคการ ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  
 หนวยท่ี 11.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ลัดดาวัลย วิเศษะภูติ.  (2549).  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามทัศนะ 
 ของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1. 

 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีรกุล.  (2533).  หลักการและแนวคิดการบริหารการศึกษา. 

 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิชัย วงษใหญ.  (2542).  องคกรแหงการเรียนรูในยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
วิเชียร วิทยอุดม.  (2548).  ภาวะผูนํา.  อุดรธานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุดรธานี 
 .  (2550).  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
วิรัช สงวนวงศวาน.  (2546).  การจัดการและพฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

99 
 

วิโรจน สารรัตนะ.  (2546).  โรงเรียนองคกรแหงการเรยีนรู.  กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท.  (2548).  องคกรเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ.  กรุงเทพฯ: เอกซเปอรเน็ท. 
วุฒิชัย วรชิน.  (2546).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนํา              
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกรุงเทพมหานคร.  
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย           
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2546).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
ศุภชัย โถบํารุง.  (2545).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ      
 กับประสิทธิผลของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
 จังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
สงวน นิตยารัมภพงศ.  (2542).  ภาวะผูนําทางการพยาบาลในองคการ.  เชียงใหม:  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
สมคิด บางโม.  (2546).  องคกรและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
สมชาย  เทพแสง และอรจิรา เทพแสง.  (2549).  ผูนํายุคใหม หัวใจของการปฏิรูป.  นนทบุรี: 

 อัลฟา มิเล็นเนียม. 
สมบัติ บุญเกิด.  (2548).  การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาสระแกวเขต 2.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมบูรณ เพียรวิจิตร.  (2548).  การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ฉะเชิงเทรา เขต 1.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมยศ นาวีการ.  (2546).  การบริหารจัดการ.  กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 
สมหวงั พิธิยานุวัฒน.  (2543).  ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ 

 การศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 
สินินธร จันทรผง.  (2546).  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา 

อําเภอเมืองลําพูน.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ์.  (2547).  ตัวบงชี้การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในภาคใต.  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

สุรศักดิ์ ปาเฮ.  (2543, เมษายน).  สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.  วารสารวิชาการ, 
 50 (4), 33. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  (2522).  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
 .  (2525).  แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับภาวะผูนํา (พิมพครั้งท่ี 2).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

100 
 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  (2546).  การวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา และพฤติกรรมผูนํา ใน ประมวลสาระ 
  ชดุวิชาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 9.  นนทบุรี:  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  (2552).  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2552 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ฉะเชิงเทรา เขต 2. ฉะเชิงเทรา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  
 .  (2553).  แผนกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  ฉะเชิงเทรา: 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2542).  

 จุดประกายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  (2550).  แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ 

 การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ 
 การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2544).  ครูและหองเรียน ค.ศ. 2000. กรุงเทพฯ: 
 คุรุสภาลาดพราว. 

 .  (2545).  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:เพ่ือพรอมรับการประเมิน      
 ภายนอก.  กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา            
 (องคการมหาชน). 
อาคม วัดไธสง.  (2545).  หนาท่ีผูนําในการบริหารการศึกษา.  เชียงใหม: คณะครุศาสตร  

 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 .  (2547).  หนาท่ีผูนําในการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: กลุมงานบริการการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
อารี โสตถิรพันธุ.  (2538).  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
อําไพ อินทรประเสริฐ.  (2542).  ศิลปะการเปนผูนํา.  กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดสุติ. 
Bass, B. M., & Avolio, B. J.  (1995, November).  The four I’s transformation leadership.  
 Journal of European Industrial Training, 15(2), 9 -16. 
Bennis, W. G.  (1971).  Toward a teuly Scientific Management : The Concept of  
 Organization  Health.   In Assessment of Organizational Effectiveness; issues,  
  Analysis, Reading.  Califonia: Goodyear. 
Best, John W. & Kahn, James V.  (1993)  Research in Education  (7th ed).  Bottom:  
    Allyn and Bacon. 
Boston College.  (2005).  Leadership for Change [Online].  Retrieved August 24, 2010.   
  from http://www.bc.edu/schools/csom/leadership. 
 
 

http://www.bc.edu/schools/csom/leadership


สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

101 
 

Eakin, C.J.  (1997, July).  Perceptions of Principals and Teachers Concerning Desirable  
 Leadership Traits for Principals in St. Louis Elementary Schools (St. Louis  
  Missouri).  Dissertation Abstracts International, 58 (10), 39-A. 
Fiedler, F.E.  (1967).  Theories of leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill. 
Gibson, Jame. L, John M. Ivancevich & James H. Donnelly.  (1982).  Organizational: 
 Behavior Structure, Process (6 th ed).  Plano, TX: Business. 
Halpin, A.W.  (1966).  Theory and Research in Administration.   New York: McMillan. 
Hollander, E.P.   (1978).   Leadership Dynamics : A Practical Guide of Effective  
 Relations.  New York: The Free Press. 
Hoy, W. K.  & Ferguson, J.  (1985, July).  A Theoretical Frame Work and Exploration  
 Of Organizational Effectiveness of School.  Educational Administration  
 Quarterly, 21 (2), 117-134. 
 Hoy, W, K. & Miskel, C.G. (2001).   Educational Administration Theory Research and  
  Practice (6 th ed).  McGraw-Hall international edition: Singapore. 
Kahan, Seth.  (2002).  Visionary Leadership [Online].  Retrieved August 24, 2010. 

 from http//:www.sethkahan.com. 
Krejcie, R.V.  & Morgan.  (1970, August).  Determining sample size for research activities. 
 Journal of Education and Psychological Measurement, 30(3), 607-608. 
Migler, J.R.  (1992).  Selected Leadership Attributes and Styles of Administration in  
 Exemplary Vocational Education Institution and Administrations in Minnesota   
  Technical College.  Dissertation Abstracts International, 14 (9). 
Morphet, Edgar L. & et al.  (1967).  Educational organization and administration 

 (2 nd. ed.).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Morse, Sylvia Mendez.  (2005).  Characteristics of Leaders of Change [Online].  Retrieved 
  August 24, 2010.  From http://www.sedl.org/change/leadership/character.htm. 
Mott, P. E.  (1972).  The Characteristic of Effective Organization.  New York: Harper  

 and Row. 
Neubert, M.J.  (1998).  A functional-based model informational leadership  
  perceptions in intact work teams (Team Interaction).  Dissertation   
  Abstracts International,  59 (5), 1665. 
Reid, K., Hopkins, D. & Holly, P.  (1988).  Towards the effective school.  Oxford: Basic 

 Blackwell. 
Schein, E. H.  (1973).  Organizational  psychology.  (2 nd ed).  Englewood Cliffs, NJ:  
 Prentice-Hall. 
 
 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

102 
 

Southwest Education Development Laboratory.  (2005).  Leadership Characteristics  
 that  facilitate School Change [Online].  Retrieved August 24, 2010. from  
 http://www.sedl.org/chabge/leadership/conclusions.htm. 
Steers, R. M.  (1977).  Organizational  effectiveness: A behavioral view.  Santa Monica, 

 California: Goodyear. 
Stogdill, R.M.  (1974).  Handbook of leadership: A survey of theory and research.  
 New York: The Free Press. 
Terry, G.R.  (1977).  Principle of management home wood III: Richard D. Irwin.        
       New Jersey: Prentice-Hall. 
Truitt, T.E.  (1975, July).  A study of the relationship between the behavior of  
 principals and organization output of highs.  Dissertation Abstracts  
 International, 36 (6), 85-A. 




